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Statistik och kommentar till Kontaktdagarna
Jag har deltagit på Svenska Äggs Kontakt-
dagar sedan 1993. Eller som de hette till en
början: “Konsulent- och Kontaktdagar”. 
Jag har här roat mig med en mycket kort till-
bakablick med några personliga reflektioner.
Man kan tycka att det är samma personer som deltar
på Kontaktdagarna år från år. Men vid närmare stu-
dier av deltagarlistorna så framgår det att det bara
delvis stämmer, här finns en omsättning av delta-
gare och förstagångsbesökare dyker alltid upp.
Dock är det så, att det finns en kärntrupp av före-

trädesvis föreningsaktiva som alltid möter upp. Till
dem kan läggas: dels de kunskapshungriga som
genom nya rön, personliga möten och affärsfunde-
ringar vill utveckla sina företag, dels de nöjeshung-
riga som med full kraft satsar på kvällens aktiviteter
och spännande möjligheter.
Statistiken visar också att intresset för att träffas

inom äggnäringen håller i sig. I synnerhet med
tanke på att antalet hönsgårdar i dag är betydligt
färre än för några decennier sedan.
För mig personligen så har Kontaktdagarna alltid

varit en riktig höjpunkt. Nästan som älgjakten. Vilket
betyder att året delas in i “före” respektive “efter”.

Det festades mer förr
“Förr” pågick “Konsulent- och Kontakdagarna”
under nära tre fulla dagar. Branschens verksamma
människor var fler då, och det tycks som om fler
hade tid och möjlighet att vara borta från verksam-
heten hemma på företaget under längre tid. En
vecka åt Kontaktdagarna och en åt älgjakten ...
Dessutom pågick de nattliga aktiviteterna med
större kraft och längre fram mot morgonen “förr i
tiden”. Eller så beror denna min upplevelse på att
jag var nattligt piggare som ung redaktör på den
tiden, än jag är nu som en något äldre redaktör?!

Kul och lärorikt
Så mycket som jag som redaktör har lärt mig om
branschen under varje års Kontaktdagar! Så mycket
gott stoff och goda idéer jag har fått med mig hem
till redaktionen för denna tidning! Och så mycket
kul jag personligen har varit med om!
Det tackar jag er alla för! Och jag önskar er all

lycka med alla kommande Kontaktdagar!
Sven Secher, 

redaktören som år 2019
gjorde sin sista Kontaktdag

Antal deltagare på Kontaktdagarna
1992-2019

Flest besökare under perioden 1992-2019 var det
1994 på Billinghus i Skövde (250) och Marina
Plaza i Helsingborg 1995 (255). Under 2000-talet
är det Linköping, Stockholm och Uppsala som har
haft flest deltagare med runt 170 deltagare. Jönkö-
ping som brukar nämnas som en bra ort, ligger lågt
(114). Allra lägst var deltagande i Hjo (100 st) år
2004, under omställningens påfrestande tidevarv.

Mycken spännande information dyker vanligen upp
under Kontaktdagarna med svensk äggnäring.


